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Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
1.

Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenie zdravia i závažné škody na majetku
a životnom prostredí. Preto je povinnosťou mesta, právnických osôb, fyzických osôb –
podnikateľov a všetkých občanov požiarom predchádzať a v prípade ich vzniku podieľať sa
na ich likvidácii.

2.

Požiarny poriadok podrobnejšie upravuje podmienky pri požiarnej prevencii, v prípade
vzniku požiaru a pri jeho likvidácii, dôležité pre ochranu života, zdravia a majetku
fyzických a právnických osôb v katastrálnom území mesta Strážske.
Článok II.
POVINNOSTI MESTA
§2

Mesto je povinné
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany
pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadilo,
zriadiť dobrovoľný hasičský zbor mesta na zdolávanie požiarov a vykonávanie
záchranných prác; udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálnotechnické vybavenie,
zabezpečovať odbornú prípravu dobrovoľného hasičského zboru mesta
Mesto Strážske, v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, nezriaďuje dobrovoľný
hasičský zbor mesta ani nezabezpečuje odbornú prípravu. Úlohy dobrovoľného
hasičského zboru mesta na základe zmluvy plní závodný hasičský útvar spoločnosti
Prvá hasičská, a. s. Strážske.
vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,
zabezpečiť výstavbu a údržbu hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje
vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu požiarov
a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar,
Úlohy ohlasovne požiarov plní na základe zmluvy závodný hasičský útvar spoločnosti
Prvá hasičská, a. s. Strážske.
označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a prístupové komunikácie, ktoré sú
súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,
plniť úlohy právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa ustanovené týmto zákonom vo
vzťahu k vlastnému majetku,
vykonávať preventívno-výchovnú činnosť.
§3

Mesto vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi vo svojom územnom obvode
v rozsahu:
1.
2.
3.
4.

vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,
rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku
požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,
rozhoduje o vylúčení veci z používania,
určuje veliteľa zásahu.
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§4
1.

Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je preverovanie dodržiavania povinností
ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi
- v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa, v ktorých nevykonáva
štátny požiarny dozor Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Michalovce,
- v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo
vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

2.

Mesto vytvára na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny
mesta, do ktorých zaraďuje fyzické osoby s ich súhlasom, pričom prihliada najmä na ich
odborné predpoklady.
Článok III.
ÚLOHY ORGÁNOV MESTA A OSÔB POVERENÝCH ZABEZPEČOVANÍM
OCHRANY PRED POŽIARMI V MESTE
§5
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

1.

Zabezpečuje v rozpočte mesta finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených so
zabezpečovaním úloh na úseku ochrany pred požiarmi, ktorých potreba vyplýva z plnenia
úloh zakotvených v Požiarnom poriadku.

2.

Schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol a jeho vyhodnotenie.
§6
PRIMÁTOR MESTA

1.

Menuje vedúceho a členov kontrolných skupín mesta.

2.

Rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku
požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku.

3.

Rozhoduje o vylúčení veci z používania, ak vec vyvoláva bezprostredné nebezpečenstvo
vzniku požiaru a na odstránenie tohto nebezpečenstva nestačia iné opatrenia.

4.

Navrhuje okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru Michalovce vydať
rozhodnutie o zastavení prevádzky pri zistení nedostatkov v požiarnej prevencii prevádzky.

5.

Nariaďuje vykonanie mimoriadnych preventívnych protipožiarnych kontrol.
§7
KONTROLNÉ SKUPINY

1.

Vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly
- v objektoch právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, v ktorých nevykonáva
štátny požiarny dozor Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Michalovce,
- v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo
vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.
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2.

Pri preventívnych protipožiarnych kontrolách preverujú dodržiavanie osobitných predpisov,
a to najmä
- dokumentáciu ochrany pred požiarmi,
- vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi,
- skladovanie horľavých látok,
- stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, stav
únikových ciest a ich označenia,
- vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred
požiarmi,
- umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných
spotrebičov.

3.

Pri preventívnych protipožiarnych kontrolách oboznamujú vlastníkov objektov alebo iné
osoby s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytujú odbornú pomoc.

4.

Pri preventívnych protipožiarnych kontrolách upozorňujú fyzické osoby a príslušných
zamestnancov právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa na zistené
nedostatky, požadujú ich odstránenie bez zbytočného odkladu a na tieto účely poskytujú
potrebné informácie a vysvetlenia.

5.

O zistených nedostatkoch, ktoré nemožno odstrániť bez zbytočného odkladu, spíšu záznam,
ktorý predložia technikovi požiarnej ochrany mestského úradu.

6.

Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o
bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej
bezpečnosti, navrhujú, aby mesto požiadalo príslušné odborné orgány alebo odborne
spôsobilé osoby o preverenie ich stavu.

7.

Pri plnení úloh požiarnej ochrany preukazujú svoje oprávnenie na výkon týchto činností
poverením, ktoré vydal a podpísal primátor mesta a ktoré je platné spolu s občianskym
preukazom.
§8
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

1.

Vypracováva dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce (požiarny poriadok mesta, zoznam
objektov a priestorov, v ktorých sa vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly,
oznámenia o nedostatkoch zistených pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol
a rozhodnutia mesta s uložením lehoty na odstránenie nedostatkov vrátane rozhodnutí
mesta o vylúčení vecí z používania, plány preventívnych protipožiarnych kontrol, zoznamy
členov kontrolných skupín).

2.

Vykonáva školenie členov kontrolných skupín.

3.

Vypracováva plán preventívnych protipožiarnych kontrol a predkladá ich mestskému
zastupiteľstvu na schválenie.

4.

Organizačne zabezpečuje činnosť kontrolných skupín, organizuje preventívne protipožiarne
kontroly.

5.

Hodnotí s vedúcimi kontrolných skupín priebeh a výsledky preventívnych protipožiarnych
kontrol, zvýšenú pozornosť venuje najmä tým prípadom, kde boli v kontrolovaných
subjektoch zistené nedostatky.
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6.

Prerokúva s Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Michalovciach
sporné prípady, ktoré sa vyskytli pri vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol v meste.

7.

Vyhodnocuje preventívne protipožiarne kontroly v meste a správu predkladá mestskému
zastupiteľstvu na schválenie.

8.

Vedie evidenciu rozhodnutí.

9.

Vykonáva preventívno-výchovnú činnosť v meste.
Článok IV.
POVINNOSTI NA ÚSEKU OCHRANY PRED POŽIARMI
§9
POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB – PODNIKATEĽOV

1.

Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia v meste sú povinní dodržiavať ustanovenia
vyplývajúce z platnej právnej úpravy o ochrane pred požiarmi, ktoré sa ich špecificky
dotýkajú.

2.

Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ sú povinné plniť len povinnosť zabezpečovať školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov
a osôb, ktoré sa s ich vedomím zdržiavajú v ich objektoch a priestoroch a povinnosti
fyzickej osoby ustanovené v tomto zákone, ak:
a) nepoužívajú na svoju činnosť okrem bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome
alebo okrem pojazdnej predajne a predajného stánku doplnkových služieb a obchodu a
priestoru na predaj a na poskytovanie služieb s plochou najviac 100 m2 iné objekty
alebo iné priestory, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní,
b) zamestnávajú najviac piatich zamestnancov v objekte a
c) nevykonávajú činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a nemajú miesta
so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
§ 10
POVINNOSTI FYZICKÝCH OSÔB

Fyzická osoba je povinná
a)

zabezpečiť, aby sa pri uskutočňovaní stavby a pri jej užívaní, ako aj pri zmene v užívaní
stavby riešili a dodržiavali požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavby;
b) konať tak, aby nedošlo k vzniku požiaru pri prevádzkovaní palivových spotrebičov,
elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri
skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom, a
dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
c) obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na
nebezpečenstvo vzniku požiaru požiarne zariadenia, ďalšie hasiace látky, vecné prostriedky
ochrany pred požiarmi, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať
vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, ak tak ustanovuje
tento zákon, viesť a uchovávať o ich prevádzkovaní dokumentáciu,
d) umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných
stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne
kontroly a odstrániť zistené nedostatky,
e) dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru;
Požiarny poriadok mesta Strážske
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f)

g)
h)

i)

j)

k)

l)

m)
n)
o)

strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely
ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu; ustanovenia osobitných predpisov o náhrade
škody týmto nie sú dotknuté,
oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu požiar, ktorý vznikol v
objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní,
zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie
komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na
komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj
tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína;
dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a
prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného
vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie
komínu štítkom;
prevádzkovať technické zariadenia a technologické zariadenia z hľadiska ich protipožiarnej
bezpečnosti podľa pokynov výrobcu a podmienok prevádzkovania a kontroly ustanovených
všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo,
dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s
technickými prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky, ako
aj pri ich ukladaní a skladovaní požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť
uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenia o vykonaní odborného
preskúšania komína a potvrdenia o vykonaní kontroly požiarnotechnických zariadení a
hasiacich prístrojov,
umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní
príčin vzniku požiarov,
zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej
vlastníctve, správe alebo v užívaní,
zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s prevádzkovaním stavieb z hľadiska
protipožiarnej bezpečnosti, ktoré sú v jej vlastníctve, pri ich prenájme, ak sa s nájomcom
nedohodne na zabezpečení plnenia povinností inak;

Fyzická osoba nesmie
a)

fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru,
b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
d) vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť,
ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa
osobitných predpisov,
e) poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnotechnickým zariadeniam,
požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom
rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,
f) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť
linku tiesňového volania.
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§ 11
POVINNOSTI PRI ZDOLÁVANÍ POŽIAROV
1.

Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru vykonať nevyhnutné opatrenia na
záchranu ohrozených osôb, uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné
opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste
zistený požiar alebo zabezpečiť jeho ohlásenie, poskytnúť hasičskej jednotke osobnú
pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo mesta.

2.

Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť
na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru alebo na zamedzenie jeho šírenia,
prípadne na vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť vypratanie
pozemku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov. O potrebe a
rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu.
Článok V.
OCHRANA PRED POŽIARMI
§ 12

Plnenie úloh dobrovoľného hasičského zboru mesta, vrátane ohlasovne požiarov, v súlade s
§ 33 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
na základe Zmluvy o poskytovaní služieb pre zabezpečenie činností súvisiacich s požiarnou
ochranou, Mesto Strážske zabezpečuje závodným hasičským útvarom Prvá hasičská, a.s.,
Priemyselná 720, Strážske.
§ 13
ZDROJE POŽIARNEJ VODY
1.

Na území mesta Strážske zdrojom požiarnej vody v zastavanej časti mesta je mestský
vodovod s požiarnymi hydrantmi, ktoré sú vybudované na celom rozvode vodovodu.

2.

Ďalšie zdroje požiarnej vody v katastrálnom území mesta sú:
- rieka Laborec ( možnosť čerpania pri moste na ulicu Krivošťanskú),
- mestské kúpalisko (príjazd z ulice Kasárenskej),
- požiarna nádrž v areáli futbalového štadióna o objeme 22 m3,
- hydrantový rozvod v areáli Chemko, a. s. Strážske.

3.

Vlastníci, užívatelia a správcovia týchto vodných zdrojov sú povinní udržiavať ich
v prevádzkyschopnom stave.
§ 14
OHLASOVANIE POŽIAROV

1.

Ohlasovňa požiarov v meste Strážske s nepretržitou službou je zriadená na ZHÚ Prvá
hasičská, a.s. Strážske, tel. č. 681 4333, 64 91 131.

2.

V prípade vzniku požiaru sú platné telefónne čísla liniek tiesňového volania:
Hasičský a záchranný zbor: 150, 112
Záchranná zdravotná služba: 155, 112
Polícia: 158, 112
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Dôležité telefónne čísla - MICHALOVCE
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Michalovce 056 64 41 820
Elektrina
VSE, a.s., Námestie Slobody 3
0800 123 332
Voda
VVS, a.s., Hviezdoslavova 50
056 64 41 061
Plyn
SPP, a.s., Plynárenská 4
0850 111 727
Dôležité telefónne čísla – STRÁŽSKE
Mestský úrad Strážske: 056 64 91 431,
Obvodné oddelenie PZ Strážske: 096172 3902; 056 6477333
Mestská polícia Strážske: 056 688 69 56, 0908 082 828
§ 15
VÝPIS Z POŽIARNEHO POPLACHOVÉHO PLÁNU OKRESU MICHALOVCE
Výpis z požiarneho poplachového plánu okresu Michalovce tvorí prílohu č. 1 Požiarneho
poriadku mesta Strážske.
§ 16
SITUAČNÝ PLÁN MESTA
Situačný plán mesta so zakreslením funkčných hydrantov, zdrojov požiarnej vody a nástupných
plôch tvorí prílohu č. 2 Požiarneho poriadku mesta Strážske.
Článok VI.
POKUTY
§ 17
1.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Michalovciach môže uložiť
pokutu, v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi pre právnické
osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov do výšky 16 596 eur a pre občanov do výšky
331 eur.

2.

V blokovom konaní môže Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru
v Michalovciach za priestupky na úseku ochrany pred požiarmi uložiť občanovi pokutu do
100 eur.
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